
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 

De GMR is het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau. De raad heeft op grond van de WMS 

(Wet Medezeggenschap Scholen) advies-en instemmingsrecht op beleidsvoorstellen die een 

meerderheid van alle ASKO-scholen aangaan. De GMR bestaat uit acht personen: vier 

vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens ouders. Het contact 

met de achterban verloopt in de regel via de medezeggenschapsraden (MR-en) van de scholen. 

 

De GMR is in 2017 acht keer bijeengekomen. Dit waren vijf reguliere GMR-vergaderingen met de 
bestuurder, een interne GMR-vergadering en twee ontmoetingen van de GMR met de Raad van 
Toezicht. Daarnaast vond op 31 januari een bijeenkomst plaats met de MR-en van de ASKO over 
financiële zaken en de rollen die de MR en GMR daarbij hebben. 
 

Vaste agendapunten bij de GMR-vergaderingen zijn het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het 

jaarverslag en de begroting. Verder is gesproken over beleidsmatige zaken, ziekteverzuim en arbo, 

organisatorische zaken (zoals de benoemingen van de directeur O&O en directeur 

Bestuursbureau/controller en de mogelijke fusie met de St. Petrusschool in Diemen), financieel 

gerelateerde zaken, waaronder de viermaandenrapportages, de periodieke verhoging bij promotie 

en de regeling saldering woon-werkkosten. Daarnaast kwamen verschillende formatie- en 

personeelsgerichte zaken aan de orde, zoals het functiebouwwerk, het mobiliteitsbeleid en het 

vervangingsbeleid, met de daaraan gerelateerde vervangingspool. Ook de acties van PO in Actie 

waren onderwerp van gesprek. 

 

De samenstelling van de GMR is in 2017 gewijzigd. Vertrokken zijn Maartje Hillige, Kim Meijer en Lea 

Webeling (allen lid van de personeelsgeleding) en Peter Thibaudier (lid van de oudergeleding). Nieuw 

aangetreden zijn Arnold Klamer (namens de oudergeleding) en Martin Compier en Marieke Weijers 

(namens de personeelsgeleding).  

 

Per 31 december 2017 bestond de GMR uit de volgende leden: 

- Arnold Klamer (voorzitter, oudergeleding) 

- Martin Compier (personeelsgeleding) 

- Erik Emmelkamp (oudergeleding) 

- Ellen Jansen (oudergeleding)  

- Monique Kahmann (personeelsgeleding) 

- Leo van Loenen (oudergeleding) en 

- Marieke Weijers (personeelsgeleding). 

 

Er was nog één vacature voor een vertegenwoordiger namens de personeelsgeleding. 

 


